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П О Л О Ж Е Н Н Я 
про міський  огляд-конкурс на кращий благоустрій 

багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора 
  у м. Кіровограді 

 
І. Загальні умови 

        1.1.  Міський огляд-конкурс на кращий благоустрій багатоквартирних 
будинків та будинків приватного сектора у м. Кіровограді  (далі  -  огляд-
конкурс) проводиться відповідно до законів України "Про благоустрій 
населених пунктів", "Про органи самоорганізації  населення", Правил  
благоустрою  м. Кіровограда. 
        1.2. Огляд-конкурс  проводиться щорічно з 15 квітня по 01 серпня з 
метою стимулювання громадськості до виконання робіт із поліпшення 
благоустрою будинків  та  прибудинкових  територій, забезпечення чистоти і 
порядку в  м. Кіровограді. Нагородження переможців відбувається на міських 
урочистостях з нагоди святкування Дня міста. 
        1.3. Завдання огляду-конкурсу полягає у: 
         підтримці ініціативи органів самоорганізації населення в питаннях 
реалізації завдань культурного і соціального розвитку міста, благоустрою 
прибудинкових територій та залученню мешканців до збереження чистоти та 
належного стану дворів; 
         виявленні кращих комплексних благоустроїв дворів, узагальненні і 
подальшому поширенні  даного досвіду при облаштуванні дворів приватного 
сектора. 
        1.4. Підсумки огляду-конкурсу визначаються на засіданні комісії. 
Рішення комісії приймається на її засіданні, яке вважається правомочним, 
коли в ньому бере участь більше половини складу комісії. Рішення 
приймається відкритим голосуванням більшістю голосів осіб, що входять до 
складу комісії. Основною формою роботи комісії є засідання. 
         1.5. Інформація про проведення міського огляду-конкурсу доводиться 
до відома населення через місцеві ЗМІ. 
 

ІІ. Порядок та умови проведення огляду-конкурсу 

        2.1. Огляд-конкурс  проводиться за такими номінаціями: 
 
         "Кращий благоустрій  багатоквартирних  будинків"; 
         "Кращий  благоустрій  будинків  приватного  сектора". 
 
 



 
2 

 
         2.2.  Бажаючі   взяти   участь   в   огляді-конкурсі  (ЖЕО,  ОСББ,  ОЖБК, 
КРЕП, органи самоорганізації населення, жителі міста) до 01 серпня подають 
заявки   до   комісії   по   проведенню   огляду-конкурсу   у  письмовій   формі  
довільного змісту із зазначенням: 
                                                                                                                       
         адреси об'єкта, що висувається на участь у конкурсі; 
         прізвища, ім'я, по батькові подавця заявки; 
         назви номінації; 
         контактних  телефонів; 
         згоди  на  огляд  приватних  садиб; 
         згоди  на оброблення  персональних  даних. 
 
         До заявки додаються фотоілюстрації на будь-якому носії (фотопапери, в 
цифровому форматі на СD-дисках, флеш-картах тощо), що засвідчують 
високий рівень естетичного вигляду будинку та території навколо нього.  
 
         2.3. Номінації визначаються за такими критеріями: 
 
        "Кращий благоустрій  багатоквартирних  будинків": 
 
          наявність будинкового комітету або старшого будинку, їх активна 
участь в роботі з населенням по благоустрою і озелененню прибудинкових 
територій, підтриманню чистоти і порядку в під’ їздах, будинку, ремонту і 
збереженню  спортивних, дитячих майданчиків, систематичне проведення 
зборів жителів і виконання їх рішень (до 10 балів); 
           утримання місць загального користування, балконів,  лоджій, підвалів, 
горищ в чистоті  та порядку,  вжиття  заходів  проти проживання  на  
горищах  і  в підвалах  сторонніх осіб (до 10 балів); 
          охайність вигляду фасадів будинків та наявність номерних знаків і 
табличок з назвою вулиць на будинках (до 10 балів); 
          наявність діючого освітлення біля входів у під’ їзди, на сходових 
клітках (до 10 балів); 
          справність віконних рам, дверних блоків у під’ їздах, збереженість 
сходових перил, поштових скриньок (до 10 балів); 
          відсутність самовільно розміщених інформацій на дверях під’ їздів, 
стінах будинків, наявність дошки оголошень (до 10 балів); 
          наявність та утримання місць відпочинку, лавок (до 10 балів); 
           наявність і стан дворового дитячого та спортивного майданчиків                      
(до 10 балів); 
          наявність і утримання в чистоті  урн для сміття (до 10 балів); 
          наявність  конструкцій для сушіння  білизни, вибивання килимів                         
(до 10 балів); 
          озеленення двору, наявність клумб, газонів і інших насаджень та їх 
утримання (до 10 балів). 
          Максимально можлива кількість набраних балів – 110. 
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         "Кращий  благоустрій  будинків  приватного  сектора". 
 
          охайний вигляд фасаду будинку і двору садиби (до 10 балів); 
          оригінальність оформлення  садиби (до 10 балів); 
           наявність номерного знака і таблички з назвою вулиці на будинку (до 
10 балів); 
          наявність оригінальних зелених насаджень, квітників (клумби,  
видалення сухостою, кронування дерев) (до 10 балів); 
          освітлення дворової території (до 10 балів); 
          утримання паркану в охайному зовнішньому вигляді (до 10 балів); 
          утримання прилеглої до садиби території (тротуару, вулиці) в 
належному санітарному стані (прибирання сміття, викошування бур’янів) (до 
10 балів); 
          наявність договору із спеціалізованим підприємством на вивезення 
твердих побутових відходів (до 10 балів); 
          стан малих архітектурних форм (лавки, урни для сміття тощо), 
мостіння тротуарів, внутрішньодворових проїздів  (до 10 балів); 
          Максимально можлива кількість набраних балів – 90. 
 

ІІІ. Визначення переможців 
 
         3.1. Комісія  розглядає  пропозиції у  номінаціях: 
 
         "Кращий благоустрій  багатоквартирних  будинків"; 
         "Кращий  благоустрій  будинків  приватного  сектора". 
 
         3.2. Комісія залишає за собою право самостійного огляду 
багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора, їх 
прибудинкових територій.   
 
         3.3. Комісія підводить підсумки огляду-конкурсу та  визначає  у  
номінаціях: 
           "Кращий  благоустрій  багатоквартирних  будинків" - три   переможці  
та 10 заохочень  в номінації "Кращий благоустрій  багатоквартирних  
будинків", а  також по три  переможці  та  по 10 заохочень  в  номінації 
"Кращий  благоустрій  будинків  приватного  сектора"  на  території  
Кіровського та  Ленінського  районів  м. Кіровограда  відповідно. 
 
         3.4. Комісія працює у формі засідань, правомочних за умови 
присутності на них не менше 2/3 складу комісії. 
 
         3.5. Оцінка  кожного  номінанта  здійснюється  членами комісії  з 
відображенням відповідної кількості балів, яка в кінцевому результаті 
підсумовується. 
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         3.6. Рішення комісії щодо визначення переможців приймається 
більшістю набраних балів і оформляється протоколом. У разі рівної кількості 
набраних балів вирішальним є бали, виставлені головою комісії.  
 
          3.7. Комісія  до 15 серпня  подає  на  засідання  виконавчого  комітету 
Кіровоградської міської ради свої пропозиції для затвердження результатів 
огляду-конкурсу  та  нагородження  переможців.  
  

ІV. Нагородження  переможців 
 
         4.1.  Рішенням виконавчого  комітету Кіровоградської міської ради 
переможці огляду-конкурсу: 
 
         в номінації "Кращий благоустрій  багатоквартирних будинків" 
(завідувачі будинків,  старші  будинків  тощо) нагороджуються: 
          за  І місце - спеціальною табличкою, на якій нанесено "Будинок  
зразкового стану", дипломом та грошовою винагородою ;                     
          за  ІІ місце - дипломом та грошовою винагородою; 
          за  ІІІ місце  - дипломом та грошовою винагородою. 
          У  якості заохочення надається 10  грамот  з  грошовими  винагородами  
до  кожної. 
          Також  переможці, які  отримали  І, ІІ та ІІІ місця,  мають право  на 
першочергове  проведення  ремонтних робіт (ремонт будинку, покрівлі, 
благоустрою дворової території, прилеглої території,  дворових проїздів, 
вулиці  тощо)  у наступному  році  відповідно до Програми  розвитку 
житлово-комунального  господарства та благоустрою м. Кіровограда на  
наступний  рік. 
 
         в номінації "Кращий  благоустрій  будинків  приватного  сектора"  
власники приватних будинків  на території   Кіровського та Ленінського 
районів  м. Кіровограда відповідно  нагороджуються :  
          за  І місце - спеціальною табличкою, на якій нанесено "Будинок  
зразкового стану", дипломом та грошовою винагородою;                     
          за  ІІ місце - дипломом та грошовою винагородою; 
          за  ІІІ місце  - дипломом та грошовою винагородою. 
          У  якості заохочення надається 10 грамот з грошовими  винагородами  
до  кожної. 
          Розміри  грошових  винагород  визначаються  відповідно до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської  міської ради про затвердження  
результатів  огляду-конкурсу. 
         4.2. Нагородження  переможців проводиться під час святкових заходів з 
нагоди  відзначення Дня міста. 
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V. Джерела фінансування  для  нагородження  переможців  
 
         5.1. Фінансування  витрат на  нагородження переможців  огляду-
конкурсу  здійснюється за рахунок  коштів  міського  бюджету  відповідно до 
Програми розвитку житлово-комунального  господарства та благоустрою                   
м. Кіровограда на  відповідний рік  або за рахунок  коштів, не  заборонених  
законодавством. 
 
 
 
Начальник Головного  управління  
житлово-комунального  господарства                                         О.Хачатурян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Павлова  24 85 93 
 
 
 


